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سفيرنا بالرياض أشاد بقطار المشاعر المقدسة: 
سيعمل على تخفيف الضغط المروري

الرئيس الروسي قلد الفالح وسام الصداقة 
وكيل األوقاف: تكريم الكويت أميراً وشعباً

المطيري: جوالت مستمرة على حمالت الحج
للتأكد من جهوزيتها الستقبال الحجاج

هنأ س����فيرنا لدى اململكة العربية السعودية 
الش����يخ حمد جابر العلي وزير الشؤون البلدية 
والقروي����ة باململكة العربية الس����عودية االمير 
د.منص����ور بن متعب بن عبدالعزيز آل س����عود 

باجناز مشروع قطار املشاعر املقدسة.
وأعرب الشيخ حمد اجلابر ل� »كونا« أمس عقب 
لقائه االمير د.منصور بن متعب بن عبدالعزيز 
عن س����عادته باالجناز الكبير املتمثل في سرعة 
االنتهاء من مشروع قطار املشاعر املقدسة والذي 
سيبدأ العمل التجريبي له خالل موسم حج هذا 

العام.
وقال ان هذا املش����روع احليوي سيعمل على 
تخفيف الضغط املروري الناجت عن حترك آالف 
السيارات واملركبات واحلافالت التي تنقل حجاج 
بيت اهلل احلرام في مكان ووقت واحد باملشاعر 

املقدسة.
وبينّ الشيخ حمد اجلابر ان هذا املشروع الذي 

قامت به حكومة خادم احلرمي الش����ريفي امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز سيعمل على راحة ضيوف 
الرحمن كما سيسهم فى انسيابية حركة احلجيج 
والتي قد تصل أعدادهم الى نحو مليوني حاج.

وتوجه بالشكر الى االمير د.منصور بن متعب 
على اختيار حجاج الكويت ليكونوا ضمن الدفعة 
االولى التي سيسمح لها باستخدام قطار املشاعر 
والتنقل خالله الى باقي املشاعر املقدسة في موسم 

احلج احلالي.
وأثنى على جهود االمير د.منصور بن متعب 
ومتابعته احلثيثة والدائمة لهذا املشروع الضخم 
حتى مت االنتهاء منه والذي سيعمل على احداث 
طفرة كبيرة في اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن 
ستمكنهم من تأدية نسكهم بكل سهولة ويسر.

ورافق الشيخ حمد اجلابر خالل لقائه االمير 
د.منصور بن متعب بن عبدالعزيز السكرتير االول 

في سفارتنا بالرياض عادل الغنيمان.

موسكو � كونا: قلد الرئيس الروسي دمييتري 
مدڤيديڤ امس وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون 
االسالمية د.عادل الفالح وسام الصداقة في أجواء 

احتفالية جرت في قصر الكرملي.
وأشاد مدڤيديڤ في كلمة ألقاها بهذه املناسبة 
التي تزامنت مع عيد الوحدة الوطنية الذي حتتفل 
به روسيا »باجلهود التي يبذلها احلائزون وسام 
الصداقة الروسي في بناء جسور الوحدة والتقارب 

بي مختلف الشعوب والقارات«.
وأكد على »القيم اإلنسانية الرفيعة التي يتمتع 
بها كل من وهب نفس���ه ملناصرة قضية السالم 

والتقارب بي الشعوب والثقافات«.
من جهته أعرب الف���الح في كلمة ألقاها بهذه 
املناسبة عن سعادته بهذا التقدير قائال »انني اعتبر 
وسام الصداقة وساما لبلدي الكويت ولصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد الذي شجعني 
ووجهني ألقوم بهذا الدور الكبير والشرف العظيم 

في نشر الوسطية والتسامح الديني«.
ووصف الفالح العالقات الروسية � الكويتية 
بأنها »عالقة حميمة« مؤكدا انه »سيسعى جاهدا 

لتعميق هذه الروابط بي البلدين الصديقي«.
وقال »لقد بدأت العمل مع روسيا الشقيقة منذ 
20 عام���ا ورغم ما كان في هذه املهمة من صعاب 
وجهد ومشقة اال انها كانت متثل لي سعادة كبيرة 

في نشر التس���امح الديني والوسطية ومحاربة 
التطرف واإلرهاب«، مؤكدا ان »التسامح الديني 
والوسطية رسالة نؤمن بها مبرزا حجم اجلهود 

التي بذلت لتحقيقها ونشرها«.
وتابع قائال ان »وسام الصداقة الروسي شرف 
لي وسيجعلني أضاعف اجلهود في ربوع بلدكم 
الشقيق«، مش���يدا »باجلهود التي يبذلها فريق 
الرؤية االستراتيجية بي روسيا والعالم اإلسالمي 
الرامية الى حتقيق أهداف التقارب والتالحم مع 

العالم اإلسالمي«.
وجاء تقليد الفالح بوس���ام الدولة الروسية 
للصداقة ضمن مجموعة من الشخصيات األجنبية 
أبرزها النائب األول لرئيس برملان اسيتيا اجلنوبية 
زوراب كوكويف ومدير معهد الثقافة الكولومبي 
ارسيل فلوريس والفنانة الفرنسية املرموقة ماري 
ماتيي ومدير املسرح األكادميي الليتواني رمياس 

توميناس وغيرهم من الشخصيات البارزة.
يذكر ان وكيل وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 
وصل الى موسكو يوم الثاني من نوفمبر لتسلم 
وس���ام الدولة الروسية للصداقة وفقا للمرسوم 
الذي أصدره الرئيس الروسي في 14 اكتوبر املاضي 
قضى مبنح الفالح الوس���ام تقديرا جلهوده في 
تعزيز العالقات الروسية � الكويتية ونشر أفكار 

التسامح واالعتدال الديني.

مكة املكرم���ة � كونا: باش���رت بعثة احلج 
الكويتي���ة والتي بدأ تواف���د اعضائها الى مكة 
مطلع االس���بوع اجلاري مهام عملها في خدمة 
حجاج البعثة م���ن مواطني ومقيمي وتقدمي 
التسهيالت لهم حتى يتمكنوا من اداء مناسكهم 

بكل سهولة ويسر.
وقال رئيس جلنة االش���راف على احلمالت 
ف��ي البع���ثة محم���د املطي���ري في تصري���ح 
ل� »كونا« ان جلانا تفتيشية تابعة للبعثة تقوم 
بجوالت مستمرة على حمالت احلج للوقوف 
على جهوزيتها الس���تقبال احلجاج ومالءمتها 
الحتياجاتهم اضافة الى استيفاء املقر لشروط 

االمن والسالمة والنظافة.
واشاد بتعاون احلمالت الكويتية والتي بلغ 
عددها هذا العام 74 حملة، مش���ددا في الوقت 

ذاته على اهمية اكتمال كل جتهيزاتها وتنفيذ 
املالحظات عند وجودها قبل وصول احلجاج 
بوق���ت كاف حتى ال تتع���رض للمخالفة التي 
تتضمن غرامات مالية واخ���رى قد تصل الى 
حد س���حب الترخيص في حال عدم استيفاء 

الشروط.
ومتنى املطي���ري ان مين اهلل على احلجاج 

بحج مبرور وسعي مشكور.
من جانبه، افاد مراقب مكتب شؤون احلج 
ف���ي البعثة كمال االيوبي في تصريح مماثل ل� 
»كونا« بأنه مت تقني عدد اعضاء البعثة الكويتية 
ملوسم حج هذا العام السباب ادارية بحتة مع 
التأكي���د على ضمان عدم تأثر جودة اخلدمات 
املقدمة للحجاج، اذ ان الهدف االس���مى للبعثة 

هو خدمتهم وتيسير امورهم.

التقى وزير الشؤون البلدية والقروية بالمملكة

تقديرًا لجهوده في تعزيز العالقات ونشر أفكار التسامح واالعتدال الديني

األمير د.منصور بن متعب خالل لقائه السفير الشيخ حمد جابر العلي

د.عادل الفالح يلقي كلمة خالل تقليده وسام الصداقة

كما يعرض على مجلسكم املوقر 
دراسة أخرى تفصيلية لقواني 
التعاونيات ف���ي املجلس، تبي 
التق���ارب والتباين فيما  حجم 
بينهما، باالضافة الى املوضوعات 
االخرى املتعلقة باألسر املنتجة 
آلي���ات عملها،  وكيفية تطوير 
التي تواجه االعالم  واملشكالت 
االجتماعي ف���ي الدول االعضاء 
واإلرشاد والتوجيه االسري في 

دول مجلس التعاون.
التنمي���ة  وزي���رة  ورأت 
االجتماعية في س���لطنة عمان 
رئيس الدورة السابقة د.شريفة 
اليحيائية ان اللقاء يتجدد عاما 
بعد عام لتقييم ما رسمناه من 
سياسات تنموية اجتماعية لعام 
مضى، ورسم خطة عملية لعام 
مقبل من أجل بناء مجتمع خليجي 
متماسك متطور ومتطلع حلياة 

أفضل.
وأضافت ان التنمية االجتماعية 
الدول  تتربع ناصية اهتمامات 
الطامحة الى الرقي، فاإلنسان هو 
من يدير عجلة التقدم، ويصنع 
االجنازات، فماذا عس���ى املكائن 
واآلالت واألجه���زة وغيرها ان 
يكون حالها اذا ل���م يتوافر لها 

اإلنسان الواعي بإدارتها؟

التع���اون أثم���رت الكثي���ر من 
االجنازات التي حتققت ملواطني 
دول املجلس وتسعى عبر اجلهود 
املبذولة وفق برامجها التنموية 
ال���ى حتقيق أعلى مس���تويات 
معيشية وحياة اجتماعية بجميع 
نواحيها ألفراد مجتمعاتها بهدف 
الوصول ملستويات متقدمة من 
الرفاهية االجتماعية لتحقق بذلك 
التنمية املنشودة لبلدانها، وفي 
هذا السياق قال ان املجلس االعلى 
في دورته الثالثي املنعقدة في 
الكويت 14 - 15 ديسمبر 2009م، 
كلف الهيئة االستشارية للمجلس 
االعل���ى بدراس���ة العدي���د من 
املوضوعات ومنها رعاية ذوي 
االحتياجات اخلاصة واحلد من 
االعاقة بال���دول االعضاء وعلى 
ض���وء ذلك وبعد سلس���لة من 
االجتماعات فقد وضعت اللجان 
املختص���ة مش���روع مرئياتها 
مستفيدة بذلك من املعلومات التي 
وفرتها االمانة العامة حول تلك 
املوضوعات، وكذلك املعلومات 
التي واف���ى بها أصحاب اعضاء 
الهيئة، واملعلومات الواردة من 
الدول االعضاء متهيدا لعرضها 
على مقام املجلس االعلى ملجلس 
التع���اون في دورت���ه احلادية 

والثالثي املقرر عقدها في دولة 
االمارات العربية املتحدة.

بدوره، اكد مدير عام املكتب 
التنفيذي ملجلس وزراء الشؤون 
االجتماعي���ة س���الم املهيري ان 
االجتماع يناقش أبرز املش���اكل 
والقضايا االجتماعية التي تشكل 
محور اهتمام الدول االعضاء، وهي 
نتاج القرارات والتوصيات التي 
اتخذها مجلسكم املوقر في دوراته 
السابقة، والتي تعكس طموحاتكم 
في مجال تعزيز العمل االجتماعي 
املشترك من جهة، ومواصلة الدفع 
بعجلة التنمية الى رحاب أوسع 

من جهة أخرى.
وأض���اف ان املوضوع���ات 
الدورة  أمام ه���ذه  املطروح���ة 
تنس���جم مع الرؤية التي ُينظر 
بها الى قضايا املنطقة وأولوياتها 
وكيفي���ة التعام���ل معها. ولعل 
أهم تلك املوضوعات مش���روع 
القانون االسترش���ادي املوحد 
ب���دول  للضم���ان االجتماع���ي 
املجل���س، واله���ادف الى وضع 
أس���س قانونية استرش���ادية 
موح���دة ب���ي دول املجلس في 
مجال الضمان االجتماعي، كخطوة 
إضافية تسهم في تعزيز التقارب 
التش���ريعي بي هذه املنظومة، 

التعاون، ودراسة قانونية معمقة 
تتن���اول قواني التعاونيات في 
دول املجلس، باالضافة الى دراسة 
حتلل واقع اإلرش���اد والتوجيه 
األسري واملشكالت التي يعاني 
منها بناء عل���ى املعطيات التي 

تقدمت بها دول املجلس.
ورأى ان توجه دول املجلس 
نحو تعزيز الشراكة االجتماعية 
مع اجلمعيات واملؤسسات األهلية 
واخلاصة التي تسهم في التنمية 
مبسؤولية اجتماعية تشاركية، 
بدأت تأخذ مساحات أوسع من 
تفكير وزارات الشؤون والتنمية 
االجتماعية، وأصبحت تشاركنا 
أعمال دورتنا من خالل مشروع 
الرائدة في  تكرمي املش���روعات 
الذي ينظم للمرة  دول املجلس 
الثانية على التوالي، حيث سيتم 
تكرمي كوكبة من هذه املؤسسات 
واجلمعيات التي تشكل مشاريعها 
إسهامات مهمة الى جانب اجلهود 
التنمية املستدامة  الرسمية في 
ومعاجلة املشكالت االجتماعية 

التي تعاني منها مجتمعاتنا.
بدوره، أكد أمي عام مجلس 
العطية  التعاون عبدالرحم���ن 
التنمية  في كلمته ان مس���يرة 
االجتماعي���ة ف���ي دول مجلس 

بشرى شعبان
برعاية سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء الش���يخ ناصر احملمد 
وحضور وزير الشؤون باإلنابة 
د.فاضل صفر عقد مجلس وزراء 
الشؤون االجتماعية لدول مجلس 
ال���دورة 27  التع���اون اجتماع 

للمجلس.
وأكد د.فاضل صفر في كلمته 
خ���الل افتت���اح أعم���ال الدورة 
العمل وااللتزام بخلق  مواصلة 
مس���تقبل أفض���ل للمجتمعات 
التي سبقت  واستمرار اجلهود 
في مسيرة العمل االجتماعي في 

جميع مجاالته.
وأضاف صفر: انه ال يخفى على 
التغيرات املتسارعة  أحد حجم 
التي مير بها العالم على مختلف 
األصعدة والتأثيرات التي تعطل 
مس���يرة التنمية فيه���ا، ودول 
التعاون ليست مبعزل  مجلس 
عن ذلك، وهو م���ا يحتم علينا 
املزيد من العمل والتنسيق حول 
مختلف املوضوعات املطروحة 
على الساحة االجتماعية اإلقليمية 
والدولية، واملضي في مس���يرة 
البناء والتنمية املس���تدامة مبا 
يحق���ق الدميوقراطية والعدالة 
ألبناء مجتمعن���ا وفي إطار من 
الشراكة االجتماعية بي جميع 

أفراده.
ال���دورة فيها  مبينا ان هذه 
املهمة  الكثير م���ن املواضي���ع 
تعك���س  الت���ي  واملس���تجدة 
االهتمام بعملية التنمية في ظل 
املتغيرات، من حيث تعزيز البنى 
التشريعية ملؤسساتنا االجتماعية 
وحتليل املش���كالت التي تعاني 
منها مجتمعاتنا من اجل العمل 
عل���ى وضع احللول املناس���بة 
التي تتماش���ى وقيمنا العربية 
واإلس���المية وكذلك توافقها مع 

توجهات التنمية العاملية.
وأضاف ان من أبرز املوضوعات 
املطروحة في هذه الدورة مشروع 
القانون االسترش���ادي بش���أن 
الضمان االجتماعي في دول مجلس 

)كرم ذياب(د.فاضل صفر وعبدالرحمن العطية ومحمد الكندري مع املشاركني في املؤمتر

صفر: تعزيز البنى التشريعية للمؤسسات االجتماعية
وتحليل المشكالت لوضع الحلول المناسبة لها

وزراء الشؤون االجتماعية الخليجيون عقدوا دورتهم الـ 27

العطية: مس�يرة التنمية االجتماعية أثمرت الكثير من اإلنجازات لمواطني دول التعاون

واض����اف: كم����ا ان جمي����ع 
املشاريع اخلارجية التي تنفذها 
اجلمعية تكون بالتنسيق بي 
وزارة الشؤون ووزارة اخلارجية 
الس����فارات  وبإش����راف وعلم 

الكويتية.
الروم����ي ان تكون  ونف����ى 
جمعية اإلص����الح قد تلقت أي 
كتاب من وزارة الشؤون بشأن 
أي مخالف����ة مش����ددا على ان 
اجلمعي����ة التزمت باإليصاالت 
الصادرة عن وزارة الش����ؤون 
ولم تقم بطباعة أو اس����تخدام 
أي إيص����ال غير ذلك، موضحا 
ان اجلمعي����ة اكتس����بت خبرة 
خالل السنوات القليلة املاضية 
للتفاعل مع األنظمة والقواني 
العمل اخليري  للحفاظ عل����ى 
وسمعة الكويت ونحرص على 
ان يصل ما نقوم به من أعمال 
خيرية الى املستفيدين منها دون 
أي شبهة ونعمل بكل وضوح 
وش����فافية وان يك����ون عملنا 
واضحا، مؤكدا تأييد اجلمعية 
اخلطوات التي تقوم بها وزارة 
الش����ؤون ألنها حريصة على 
الكويتي  العمل اخليري  براءة 
من أي اتهام، وأكد الرومي التزام 
اجلمعية وحرصها على ان يكون 
كل مندوب معتمد لديها يقوم 
بجمع التبرع����ات حاصال على 
بطاقة موثقة من وزارة الشؤون 
وان خطوات الوزارة هي حلماية 
العمل اخليري وزيادة ايراداته 
وفق األص����ول القانونية وهذا 
ملصلحة العمل اخليري والقائمي 

عليه.

بشرى شعبان
ادارة  اعتبر رئيس مجلس 
جمعية اإلص����الح االجتماعي 
حمود الرومي ان تكرمي مجلس 
وزراء الشؤون االجتماعية لدول 
التع����اون جلمعي����ة اإلصالح 
ه����و تكرمي للكوي����ت ولوزارة 
الشؤون الداعمة دائما للجمعيات 

اخليرية.
وقال ف����ي تصريح صحافي 
على هامش التكرمي في مؤمتر 
وزراء الشؤون االجتماعية لدول 
التع����اون ان هذا التكرمي مينح 
اجلمعية دفعا مستقبليا ملزيد 
من العمل اخليري، مشيرا الى 
ان التكرمي أتى على مشروعي 
قامت اجلمعية بتنفيذهما داخل 
الكويت وهما مش����روع مركز 
الرحمة لكفالة األيتام، ومشروع 

رحلة األمل ملرضى السرطان.
وأك����د أهمي����ة دور وزارة 
الشؤون في رعاية العمل اخليري 
وحرصها على حمايته من أي 
شبهة، مشددا على دعمها للعمل 
اخليري وحرصها على القائمي 
عليه وان وزارة الشؤون مبختلف 
قطاعاتها حتاول دائما ان تدافع 
عن العمل اخليري وحتميه أمام 

اجلهات اخلارجية.
ال����ى ان  واش����ار الروم����ي 
»الشؤون« ترعى العمل اخليري 
وتعمل على حمايته عبر وضع 
أسس واضحة للعمل واحلمد 
هلل اجلهات اخليرية الكويتية 

ملتزمة بتلك األسس.
وبي ان الوزارة تعمل على 
التواصل املستمر مع جمعيات 
العمل اخليري وال تبخل يوما 
التوجيه الصحيح، مشيرا  في 
الى ان العمل اخليري مراقب من 
قبل جهات خارجية فهي تعمل 
باستمرار على تصويب أي خلل 

إذا حصل.
الروم����ي: ان معظ����م  وزاد 
مش����اريع جمعية اإلصالح هي 
داخل األراضي الكويتية ولديها 
الى  20 جلن����ة زكاة باالضافة 
اللج����ان االجتماعية وجميعها 
تعم����ل وفق األط����ر القانونية 
وتلت����زم باللوائ����ح واألنظمة 

املعمول بها.

لميس بالل
م مجلس حي منطقة اليرموك  كرنّ
في حفل أقيم حتت رعاية وحضور 
الهيئة اخليرية اإلسالمية  رئيس 
العاملية د.عبداهلل املعتوق طلبة 
وطالبات ومديري مدارس منطقة 
اليرموك الذين حصلوا على مراكز 
متقدمة في القرآن الكرمي والشعر 
واملوس���يقى والكيمياء واألحياء 
وأنظمة املرور وذلك على مستوى 
منطقة العاصمة التعليمية وخارج 
الكويت ايضا. وتقدم رئيس مجلس 
احل���ي ومختار منطق���ة اليرموك 
عبدالعزيز املش���اري بالشكر الى 
الهيئة اخليرية اإلسالمية  رئيس 
العاملية د.عب���داهلل املعتوق على 
حض���وره ورعايت���ه بتكرمي هذه 
الكوكبة م���ن املبدعي واملوهوبي 
واملتميزي���ن من طلب���ة وطالبات 
م���دارس منطقة اليرم���وك. وقال 
املش���اري نحتف���ل بتك���رمي هذه 
الكوكبة م���ن املتميزين واملبدعي 
واملوهوبي من ط���الب وطالبات 
مدارس منطق���ة اليرموك والذين 
حصلوا عل���ى مراكز متقدمة على 
مستوى منطقة العاصمة وخارج 
الكويت من القرآن الكرمي واألحاديث 
النبوية الشريفة واألدعية واألذكار 
وقيم وعادات املجتمع والش���عر 
واملوس���يقى واألحياء والفيزياء 
الرسم  وأنظمة املرور وفي فنون 
والزخرفة ونتطلع من وزارة التربية 
ان تهتم بكل ما هو مبدع ومتميز 
وموهوب وهذا يتطلب تخصيص 
ميزانية لهم لدعمهم وتشجيعهم 
خاصة ونحن مقبلون على خطة 
تنمية مت���ت املوافق���ة عليها من 
قبل احلكومة ومجلس األمة.وقال 
هناك رس���التان أود أن أوجههما 
الى املختصي والعاملي في احلقل 
الرسالة األولى أوجهها  التربوي، 
الى املديرين واملعلمي واإلداريي 
بأن عليهم مس���ؤولية كبيرة في 
توجيه أبنائنا من الطالب والطالبات 
والتركيز على أهمية العلم ومكانة 
العلماء وإعمال العقل واالبتعاد عن 
عالم اخلرافة والوهم واللذان أخذا 
مساحة واس���عة في عاملنا اليوم 
بي أوساط املجتمع على اختالف 
طبقاته���م وثقافتهم، والرس���الة 

الثانية الى املسؤولي واملختصي 
ف���ي وزارة التربية وأق���ول لهم: 
نحن نريد أناسا يقدرون املبدعي 
واملوهوبي واملتميزين من حفظة 
القرآن الك���رمي والفناني واألدباء 
واملخترعي والرياضيي، نحن نريد 
أناس���ا يعرفون كيف يتحاورون 
وكيف يفكرون وكيف يتساءلون 
ويجيبون، وكيف يقدسون الزمن 

وساعات العمل.
ب���دوره، عبر رئي���س الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية د.عبداهلل 
املعتوق عن سروره ملشاركته في 
تكرمي عدد من املوهوبي واملبدعي 
واملتميزي���ن من طلب���ة وطالبات 
مدارس اليرموك، وقال: ما كان هذا 
التكرمي ليحصلوا عليه لوال انهم 
جدوا واجتهدوا وصبروا وثابروا 
وكان من ورائهم من يدعمهم ويشد 
من أزره���م، معلم���ون متميزون 
استش���عر الطالب فيهم التوجيه 

السليم واإلرشاد العلمي، والشكر 
موصول أيضا ألولياء أمور الطلبة 
الذين ربوا فأحس���نوا وأدركوا 
ان أعظم اس���تثمار هو تخريج 
نشء صالح فهنيئ���ا لهم على 
ما يحصدونه من تفوق وإبداع 
ومتيز فلذات أكبادهم. وأضاف 
املعتوق ان النجاح ال يأتي صدفة 
بل هو حص���اد للجد واالجتهاد 
واإلصرار على نيل مرتبة تسمو 
باإلنسان الى مكانة رفيعة،كما انه 
مقياس مهم لإلبداع، وان الشعوب 

تتقدم بفضل اهلل.
ووجه نصيحة للطلبة قائال: 
احرصوا أبنائي على املزيد من 
التقدم والتمي���ز واإلبداع حتى 
تفي���دوا وطنك���م وتكونوا من 
علماء الغد في جميع التخصصات 
خلدمة دينك���م وأمتكم، وأخيرا 
أقول: في مساحات الفرحة الغامرة 

تضيق رقعة العبارات.

)أنور الكندري(د.عبداهلل املعتوق ويوسف احلجي خالل احلفل

جانب من التكرمي

الرومي: »اإلصالح« لم تسجل
أي مخالفة  في جمع التبرعات

خالل تكريمها في اجتماع وزراء الشؤون لدول التعاون

حمود الرومي

المعتوق للمكّرمين: احرصوا على التميز واإلبداع 
لتفيدوا وطنكم وتكونوا من علماء الغد

»الهيئة الخيرية« رعت حفل تكريم طالب مدارس منطقة اليرموك


